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Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse
bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende
radio-omroep en televisie
DE VLAAMSE REGERING,
Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel is ermee belast, in naam
van de Vlaamse Regering, bij het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet in te
dienen, waarvan de tekst volgt:
Hoofdstuk 1. Algemene bepaling
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Hoofdstuk 2. Wijzigingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radioomroep en televisie
Art. 2. In artikel 2, 26°, a), van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radioomroep en televisie wordt de zinsnede “artikelen 49 en 50 van het verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap” vervangen door de zinsnede “artikel 56
en 57 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie”.
Art. 3. Aan artikel 6, §2, laatste lid, van hetzelfde decreet, wordt de volgende zin
toegevoegd:
“Dit houdt eveneens de mogelijkheid in om persoonsgegevens te verwerken die
noodzakelijk zijn om zijn openbare opdracht uit te voeren.”.
Art. 4. Aan artikel 7 van hetzelfde decreet wordt een tweede lid toegevoegd, dat
luidt als volgt:
“Het decreet van 17 juni 2016 houdende de normen voor de Vlaamse
overheidscommunicatie is van toepassing op de VRT. In afwijking van het decreet
van 17 juni 2016 houdende de normen voor de Vlaamse overheidscommunicatie
is dat decreet niet van toepassing voor de communicatie van de VRT over haar
aanbod en haar beleid als omroeporganisatie.”.
Art. 5. Aan artikel 8, laatste lid, van hetzelfde decreet, wordt de volgende zin
toegevoegd:
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“De merchandising- en nevenactiviteiten worden niet beschouwd als een
uitoefening van de taken van VRT als overheidsinstantie in de zin van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.”.
Art. 6. In artikel 17, §1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 14
oktober 2016, worden het tweede lid en het derde lid opgeheven.
Art. 7. In artikel 18 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 13 juli
2012 en 14 oktober 2016, worden paragraaf 2 en 3 vervangen door wat volgt:
“§2. De Vlaamse Regering vraagt daarover het advies van de Vlaamse Regulator
voor de Media. In het kader van dat advies organiseert de Vlaamse Regulator
voor de Media een open publieke bevraging. In zijn advies analyseert de Vlaamse
Regulator voor de Media de publieke waarde van het voorstel waarbij hij rekening
houdt met de belangrijke evoluties in de mediamarkt en in de technologie, met
het evoluerende medialandschap en met de rol van de VRT daarin. Vervolgens
weegt de Vlaamse Regulator voor de Media de publieke waarde van het voorstel
af tegen de impact van het voorstel op de markt. De Vlaamse Regulator voor de
Media verstrekt zijn advies binnen zes maanden nadat hij de adviesaanvraag van
de Vlaamse Regering heeft ontvangen. De Vlaamse Regulator voor de Media
publiceert het advies op zijn website.
§3. De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels voor de toepassing van dit
artikel.”.
Art. 8. Artikel 49 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.
Art. 9. In artikel 133, §1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23
december 2016, wordt het vierde lid vervangen door wat volgt:
“De netwerkradio-omroeporganisaties geven uiterlijk op 1 september 2019 hun
omroepprogramma’s door via etheromroepnetwerken die bestemd zijn voor het
aanbod van vrij te ontvangen radio-omroepprogramma’s.”.
Art. 10. In artikel 136 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 23
december 2016, wordt tussen de woorden “het dossier” en de woorden “De
Vlaamse Regering” de zin “De erkenningsaanvragen worden in het Nederlands
ingediend.” ingevoegd.
Art. 11. In artikel 143/3, §2, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het
decreet van 23 december 2016, worden de woorden “worden wijzigingen die
betrekking hebben op de statuten of op de aandeelhoudersstructuur” vervangen
door de woorden “wordt de Vlaamse Regulator voor de Media op de hoogte
gebracht van de wijzigingen die betrekking hebben op de statuten of op de
aandeelhoudersstructuur en worden die”.
Art. 12. In artikel 146, §2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25
april 2014 en vervangen bij het decreet van 23 december 2016, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:
1° tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
“In afwijking van het tweede lid mogen wijzigingen in de gegevens, vermeld in de
offerte die de lokale omroeporganisatie heeft ingediend, waardoor wordt afgeweken
van artikel 145, 2°, c), pas worden aangebracht na afloop van het tweede volledige
kalenderjaar dat volgt op de datum van de erkenning. De lokale radioomroeporganisatie brengt de Vlaamse Regulator voor de Media daarvan op de
hoogte. Die kennisgeving wordt conform artikel 219 gedaan.”;
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2° in het bestaande derde lid, dat het vierde lid wordt, worden de woorden “eerste
en tweede” vervangen door de zinsnede “eerste, tweede en derde”;
3° in het bestaande derde lid, dat het vierde lid wordt, worden de woorden “worden
wijzigingen die betrekking hebben op de statuten of de aandeelhoudersstructuur”
vervangen door de woorden “wordt de Vlaamse Regulator voor de Media op de
hoogte gebracht van wijzigingen die betrekking hebben op de statuten of de
aandeelhoudersstructuur en worden die” ingevoegd.
Art. 13. Aan artikel 157, van hetzelfde decreet, wordt een vierde lid toegevoegd,
dat luidt als volgt:
“De niet-lineaire televisieomroeporganisaties bezorgen elk jaar voor 31 maart aan
de Vlaamse Regulator voor de Media een verslag over de wijze waarop aan de
bepalingen van dit artikel is voldaan. De Vlaamse Regulator voor de Media maakt
die gegevens openbaar.”.
Art. 14. In artikel 166/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21
februari 2014 en gewijzigd bij het decreet van 4 december 2015, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt tussen het woord “omroepprogramma” en het
woord “kan” de zinsnede “of de verzorging van het omroepprogramma door de
exploitatiemaatschappij, onverminderd de redactionele verantwoordelijkheid van de
regionale televisieomroeporganisatie,” ingevoegd;
2° in paragraaf 1, tweede lid, wordt tussen de woorden “commerciële exploitatie
van het omroepprogramma” en de woorden “van één of meer regionale
televisieomroeporganisaties” de zinsnede “ of, onverminderd de redactionele
verantwoordelijkheid van de regionale televisieomroeporganisatie, het
omroepprogramma” ingevoegd;
3° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de zin “Het aandeelhouderschap van een
exploitatiemaatschappij kan voor maximaal de helft in handen zijn van een of meer
regionale televisieomroeporganisaties.” vervangen door de zin “Het
aandeelhouderschap van een exploitatiemaatschappij kan voor maximaal 25% plus
één aandeel in handen zijn van een of meer regionale
televisieomroeporganisaties.”;
4° aan paragraaf 1, derde lid, wordt de volgende zin toegevoegd:
“Die minimumvereisten omvatten minstens de plicht om, als de verzorging van het
omroepprogramma aan de exploitatiemaatschappij wordt overgedragen, in de
exploitatieovereenkomst een regeling op te nemen over de redactionele
onafhankelijkheid, de naleving van het redactiestatuut en de verantwoordelijkheid
van de regionale televisieomroeporganisatie voor de inhoud van de programma’s.”;
5° aan paragraaf 1 wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“De verzorging van de journaals en de aanstelling van de hoofdredacteur en van de
redactie mogen, in afwijking van het eerste lid, niet via de exploitatieovereenkomst
aan de exploitatiemaatschappij toevertrouwd worden.”;
6° in paragraaf 2 wordt een tweede lid ingevoegd dat luidt als volgt:
“De regionale televisieomroeporganisaties waarvan het verzorgingsgebied minder
dan 750.000 inwoners telt en waarvan, op basis van een of meerdere door de
Vlaamse Regering vast te stellen indicatoren, aangenomen kan worden dat de
thuistaal van een relatief hoog aandeel inwoners Frans is, ontvangen vanaf 1
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januari 2018 van de dienstenverdelers die geld innen voor derden en die het
omroepprogramma van de regionale televisieomroeporganisaties doorgeven,
hiervoor een compensatie van 100.000 euro. Dit bedrag wordt voorafgenomen van
de jaarlijkse totale vergoeding, vermeld in het vierde lid. De Vlaamse Regering
bepaalt de nadere grenzen van het relatief hoog aandeel”;
7° in paragraaf 2 wordt in het bestaande derde lid, dat het vierde lid wordt, tussen
het woord “stellen” en het woord “voor” de woorden “voor de compensatie vermeld
in het tweede lid en” ingevoegd;
8° in paragraaf 2 wordt in het bestaande vierde lid, dat het vijfde lid wordt, het
woord “derde” vervangen door het woord “vierde”;
9° in paragraaf 2 wordt tussen het vierde lid, dat het vijfde lid wordt, en het vijfde
lid, dat het zevende lid wordt, een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
“De compensatie, vermeld in het tweede lid, wordt vanaf 1 januari 2019 jaarlijks
geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer, zoals bepaald in artikel 2 van het
koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari
1989 tot vrijwaring van ’s lands concurrentievermogen. Die compensatie wordt
geïndexeerd door ze te vermenigvuldigen met het voormelde prijsindexcijfer,
vastgesteld voor de maand januari van het lopende jaar en te delen door het
voormelde prijsindexcijfer, vastgesteld voor de maand januari van het jaar 2018.”;
10° in paragraaf 2 wordt in het bestaande vijfde lid, dat het zevende lid wordt, het
woord “vergoedingen” vervangen door het woord “bereikvergoedingen” en wordt
het woord “tweede” vervangen door het woord “derde”;
11° in paragraaf 2 wordt in het bestaande zevende lid, dat het negende lid wordt,
het woord “vergoeding” telkens vervangen door het woord “vergoedingen”, wordt
het woord “wordt” vervangen door het woord “worden” en wordt het woord “derde”
telkens vervangen door het woord “vierde”;
12° in paragraaf 2 wordt in het bestaande achtste lid, dat het tiende lid wordt, het
woord “vergoeding” vervangen door het woord “vergoedingen” en wordt het cijfer
“2” vervangen door het cijfer “3”.
Art. 15. Aan artikel 169, eerste lid, 7°, van hetzelfde decreet, wordt de zinsnede
“ofwel ter uitvoering van de exploitatieovereenkomst, vermeld in artikel 166/1, §1,
worden uitgewerkt en gerealiseerd, onverminderd de redactionele
eindverantwoordelijkheid van de regionale televisieomroeporganisaties”
toegevoegd.
Art. 16. In artikel 185 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 13 juli
2012, 25 april 2014 en 14 oktober 2016, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het woord “omroepprogramma’s” vervangen
door het woord “televisieomroepprogramma’s”;
2° in paragraaf 2 worden de woorden “het belangrijkste middel zijn om
omroepprogramma’s te ontvangen” vervangen door de woorden “het belangrijkste
middel zijn om televisieomroepprogramma’s te ontvangen”.
Art. 17. In artikel 186 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 13 juli
2012, 21 februari 2014 en 23 december 2016, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
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1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede “, vermeld in artikel 185, § 1,
eerste lid,” vervangen door de zinsnede “die gebruikmaken van netwerken die voor
een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om
televisieomroepprogramma's te ontvangen,”;
2° in paragraaf 3 wordt de zinsnede “, vermeld in artikel 185, § 1, eerste lid,”
vervangen door de zinsnede “die gebruikmaken van netwerken die voor een
significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om
televisieomroepprogramma's te ontvangen,”.
Art. 18. In artikel 187, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten
van 13 juli 2012, 21 februari 2014 en 23 december 2016, worden de woorden “om
omroepprogramma’s te ontvangen” vervangen door de woorden “om
televisieomroepprogramma’s te ontvangen”.
Art. 19. In artikel 218 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 13 juli
2012, 19 juli 2013, 17 januari 2014 en 21 februari 2014, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1° aan paragraaf 2, eerste lid, worden een punt 14° en een punt 15° toegevoegd,
die luiden als volgt:
“14° met behoud van de toepassing van paragraaf 3, eerste lid, 2°, niet-bindende
interpretatieve richtsnoeren opstellen die de bepalingen van dit decreet of de
uitvoeringsbesluiten ervan verduidelijken;
15° met behoud van de toepassing van paragraaf 3, eerste lid, 3°, adviezen
formuleren als dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan erin voorzien, of op
verzoek van de Vlaamse Regering.”;
2° in paragraaf 3 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:
“De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen heeft de
volgende taken:
1° uitspraak doen over geschillen die gerezen zijn naar aanleiding van de
toepassing van artikel 38, 39, 42, 44, 45, 72, 5°, artikel 176, 1°, en artikel 180,
§6;
2° niet-bindende interpretatieve richtsnoeren opstellen over artikel 38, 39, 42, 44,
45, 72, 5°, artikel 176, 1°, en artikel 180, §6;
3° adviezen formuleren als dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan erin
voorzien, of op verzoek van de Vlaamse Regering over artikel 38, 39, 42, 44, 45,
72, 5°, artikel 176, 1°, en artikel 180, §6.”;
3° er wordt een paragraaf 7 toegevoegd, die luidt als volgt:
“§7. Bij het opstellen van niet-bindende interpretatieve richtsnoeren, vermeld in
paragraaf 2, eerste lid, 14°, en paragraaf 3, eerste lid, 2°, organiseert de Vlaamse
Regulator voor de Media een openbare raadpleging.”.
Art. 20. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23
december 2016, wordt een artikel 227/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 227/1. De Vlaamse Regulator voor de Media neemt deel aan Vlaamse, interfederale en nationale samenwerkingsverbanden of geschillenorganen waarin hij
zitting heeft. De bevoegde kamer kan daarvoor delegatie verlenen aan een lid van
de bevoegde kamer of aan een personeelslid van de Vlaamse Regulator voor de
Media.”.
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Art. 21. Artikel 8 van dit decreet treedt in werking op 30 juni 2020.
Brussel, ... (datum).
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel,

Sven GATZ
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